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Guide til registrering af kommunale behandlingssteder
Flere kommuner har i forbindelse med etablering af det risikobaserede tilsyn og registrering af kommunale behandlingssteder udtrykt tvivl om tolkning af reglerne for registrering og definitionen af behandlingssteder. Kommunerne har derfor efterspurgt
uddybet information om, hvordan de skal registrere de kommunale behandlingssteder. Denne guide uddyber reglerne.

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed er den 1. januar 2017 overgået til et risikobaseret tilsyn. Det er derfor nødvendigt at have et overblik over alle offentlige og private behandlingssteder. Det sker ved en registrering i styrelsen, herunder også kommunale
behandlingssteder.

Reglerne
Alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, har
pligt til at lade sig registrere i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.
Ved et behandlingssted forstås efter reglerne1 en selvstændig virksomhed, hvor eller
hvorfra sundhedspersoner udfører behandling. Hvis der udføres behandling på flere
adresser, anses hver lokalitet som udgangspunkt som et behandlingssted.
Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i
forhold til den enkelte patient, jf. sundhedsloven, § 5.
Nærmere bestemt skal følgende steder registreres:
 Behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner behandler.
Dvs. steder med læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, optometrister, fodterapeuter og social- og sundhedsassistenter.
 Behandlingssteder, hvor der udføres behandling på delegation fra autoriserede sundhedspersoner. Her kan der eksempelvis være tale om sociale tilbud,
hvor personale, der ikke er autoriserede sundhedspersoner, f.eks. socialpædagogisk personale, håndterer beboernes medicin.
 Behandlingssteder, hvor ikke autoriserede sundhedspersoner i øvrigt udfører
sundhedsfaglig behandling inden for sundhedsvæsenet.
- Dvs. steder hvor behandlingen er helt eller delvist finansieret af det offentlige. Det kan f.eks. være privatpraktiserende social- og sundhedshjælpere,
som en kommune har aftale med om pleje af borgere i hjemmet. Der skal
være tale om offentlig finansieret behandling. Hvis en patient modtager til-
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Reglerne om registrering af og tilsyn med behandlingssteder er fastsat i bekendtgørelse
om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (1405 af 1december 2017), samt uddybet i vejledningen om registrering af og tilsyn med offentlige
og private behandlingssteder (nr. 10202 af 1. december 2017).
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skud af en kommune til behandling på en klinik, indebærer det dog ikke, at
behandlingen sker inden for sundhedsvæsenet.
Det er ikke behandlingsmetoden men formålet med behandlingen, der er afgørende
for, om der er tale om behandling i sundhedslovgivningens forstand. Hvis en sundhedsperson udfører behandling på et behandlingssted, skal stedet derfor også registreres, hvis sundhedspersonen benytter en alternativ behandlingsmetode til at behandle en person. Akupunkturbehandling med henblik på at fjerne hovedpine, anses
således som behandling. Massage, som har til formål at fjerne spændinger og myoser, anses ligeledes som behandling. Derimod anses massage med den hensigt udelukkende at give velvære ikke som behandling. Hvis for eksempelvis en sygeplejerske
eller fodterapeut i behandlingsmæssigt øjemed udfører zoneterapi eller akupunktur
på en akupunkturklinik, så skal den registreres som behandlingssted.

Tvivlsspørgsmål
I de fleste tilfælde er det forholdsvis let at afgøre, om der er tale om et behandlingssted. Eksempelvis vil en kommunal tandpleje på en lokal skole skulle registreres, da
der her udføres sundhedsfaglig behandling på en fast lokalitet. Tandplejen vil i øvrigt
ofte have sit eget p-nummer.
I nogle tilfælde, kan det være sværere at afgøre, om der er tale om ét eller flere behandlingssteder, hvis der eksempelvis er flere behandlingstilbud på samme adresse
eller, hvis et tilbud har flere afdelinger beliggende tæt på hinanden.
For at afgøre, om ét eller flere behandlingssteder skal registreres, skal man bl.a. tage
stilling til:
1. Om der er tale om en selvstændig virksomhed, herunder om hvert sted har
egen daglige faglige ledelse eller der er en fælles daglig faglig ledelse for stederne
2. Om behandlingsstedet har flere adresser, herunder om det er faste behandlingssteder, hvor tæt behandlingsstederne ligger tæt på hinanden, og om der
er tale om udkørende behandling
1) Selvstændig virksomhed
Ved behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling. En selvstændig virksomhed er typisk kendetegnet
ved at have sin egen a) selvstændige ledelse - og i mange tilfælde b) eget CVRnummer og/eller eventuelt P-nummer.
a) Selvstændig ledelse
Alle enheder med en selvstændig daglig faglig ledelse skal registreres som behandlingssteder.
Et afgørende parameter for, om der er tale om ét eller flere behandlingssteder er, om
enhederne/afdelingerne hver især har en selvstændig faglig daglig ledelse eller de
har samme daglige faglige ledelse.
b) CVR- og P-nummer
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I CVR-registeret er kommunerne registreret med ét CVR-nummer pr. kommune.
Alle kommuner har derfor ét CVR-nummer, men er registreret forskelligt, når det
kommer til P-numre2.
Kommunernes registreringer fordeler sig i to hovedgrupper:
1) Nogle har registreret sig med en entydig struktur, hvor hvert behandlingstilbud
har eget P-nummer
2) Nogle har ikke registreret hver enkelt lokalitet med behandlingstilbud med en Penhed.
P-nummeret er ikke afgørende for vurderingen af registreringspligt, men vil i nogle situationer kunne bidrage til afklaring af, om der er tale om et eller flere selvstændige
behandlingssteder. Har et behandlingssted eget P-nummer indikerer det, at det er en
selvstændig virksomhed.
Eksempel på CVR-strukturer i kommunerne
1) Kommunerne med p-nummer for hvert enkelt behandlingssted
Kommmune B
CVR-nr: 654321

Tandplejen på Østre skole

Tandplejen på Vestre skole

Tandplejen på Nørre skole

P-nummer 44444444

P-nummer: 55555555

P-nummer: 66666666

2) Kommunerne, der ikke har p-nummer for hvert enkelt behandlingssted
Kommmune A
CVR-nr: 123456

Tandplejen i kommune A
P-nummer 11111111

Tandplejen skole A

Tandplejen skole B

....

Tandplejen skole C

Forklaring: De mørkere blå kasser er unikke adresser med behandlingstilbud.

Af ovenstående figurer ses, at der både i kommune A og kommune B er tre selvstændige tandplejeklinikker, selvom det kun er kommune B, der har registreret hver lokalitet/behandlingssted med et P-nummer.
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Reglerne for tildeling af CVR og P-nummer følger af CVR-loven og regler udstedt i henhold hertil
Produktionsenheder og P-numre: Produktionsenheder (P-enheder) skal registreres på den eller de fysiske adresse(r), en virksomhed drives fra. Et P-nummer er et ti-cifret nummer, der entydigt repræsenterer P-enheden. Et P-nummer er altid knyttet til et CVR-nummer.
Alle juridiske enheder fødes med én tilknyttet produktionsenhed, der har samme stamdata som den
juridiske enhed. Hvis en virksomhed har aktivitet på flere adresser, skal den oprette flere P-enheder.
Der skal være beskæftigelse på adressen, der mindst svarer til en fuldtidsansat, før der skal registreres en P-enhed. Fra https://erhvervsstyrelsen.dk/cvr-numre-p-numre-og-se-numre#pnumre
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Om et kommunalt behandlingssted har et P-nummer er derfor ikke afgørende for, at
der er tale om et selvstændigt behandlingssted, men kan være vejledende. Dette
skyldes primært, at ikke alle kommuner har registreret alle deres adresser med Pnumre.
Hver lokalitet/adresse med et fast behandlingstilbud vil derfor som udgangspunkt
være et behandlingssted, også selvom stedet ikke har eget P-nummer. Har behandlingsstedet eget P-nummer taler dette dog for, at der er tale om et selvstændigt behandlingssted.
2) Fysisk lokalitet
Hver fast fysisk lokalitet, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling, anses som udgangspunkt for et selvstændigt registreringspligtigt behandlingssted, som skal registreres selvstændigt.
Der kan dog være situationer, hvor
1) Der er flere behandlingstilbud på samme adresse
2) Et behandlingssted har afdelinger i nærheden af hovedbehandlingsstedet
3) Der foregår udkørende behandling
4) Der er indrettet et en-personstilbud med døgnbemanding
2.1) Flere behandlingstilbud på samme adresse
Ligger der flere behandlingstilbud på samme adresse, er det afgørende for, om der er
tale om ét eller flere behandlingssteder, om tilbuddene har samme daglige faglige ledelse. Har tilbuddene samme faglige daglige ledelse, vil det tale for, at der er tale om
ét behandlingssted, hvorimod det vil tale for, at der er to selvstændige behandlingssteder, hvis tilbuddene har hver deres daglige faglige ledelse.
Har tilbuddene hver deres P-nummer vil dette dog tale for, at der er tale om flere
selvstændige behandlingssteder.
Ligger der flere tilbud på samme adresse, eksempelvis hvis en kommune har hjemmepleje og hjemmesygepleje på samme matrikel, vil der som udgangspunkt være tale om flere behandlingssteder, hvis hjemmesygeplejen og hjemmeplejen har hver sin
selvstændige daglige, faglige ledelse. Har hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fælles
daglig faglig ledelse vil det derimod tale for, at der er tale om ét behandlingssted.
Eksempel – flere behandlingssteder
Der er på samme adresse en bygning, hvor der er et kommunalt misbrugscenter og et
kommunalt plejehjem. De to tilbud har hver deres daglige faglige ledelse og skal derfor registreres som to selvstændige behandlingssteder.
2.2) Afdelinger tæt på hinanden
Der kan være tilfælde, hvor eksempelvis et bosted har flere boliger/bygninger meget
tæt på hinanden på samme matrikel/gade, dog med forskellige adresser.
I sådanne tilfælde har organiseringen af tilbuddet betydning for, om der skal registreres ét eller flere behandlingssteder.
Er der den samme daglige faglige ledelse for alle afdelingerne, taler dette for, at der
er tale om ét behandlingssted. Er der ikke den samme daglige faglige ledelse, taler
dette for, at der er tale om flere behandlingssteder, der skal registreres hver for sig.
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Har et tilbud flere afdelinger, der befinder sig fysisk noget fra hinanden, vil de skulle
registreres selvstændigt – også selvom de har samme daglige faglige ledelse.
Eksempler
a) Et socialt tilbud har hovedbygning på adressen Skovvej nr. 1. Dertil har tilbuddet
nogle mindre boliger, hvor beboerne bor, men som ligger på Skovvej nr. 2 og nr. 3.
Alle boliger/afdelinger har samme daglige faglige ledelse, herunder de samme instrukser for personalet, etc.
I tilfælde, hvor der er samme ledelse for alle dele af et tilbud, der ligger umiddelbart
ved siden af hinanden, er der som udgangspunkt tale om ét registreringspligtigt behandlingssted.
b) Et socialt tilbud har flere afdelinger; en på Skovvej 1 og en på Hovedvejen 1. De to
afdelinger ligger 1 km fra hinanden. Der er her tale om to selvstændige registreringspligtige behandlingssteder.
Figur 1: Faste behandlingssteder
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2.3) Udkørende behandling
Nogle kommunale tilbud fungerer som udkørende tilbud, hvor eksempelvis hjemmesygeplejen tager ud til borgere i borgerens hjem. I praksis kører sundhedspersonerne
(eks. sygeplejersker eller SOSU-assistenter) ud fra et behandlingssted og udfører behandling på steder, som ikke fast fungerer som behandlingssteder.
Foregår der kun udkørende behandling, så skal det sted, der køres ud fra, registreres
som behandlingssted. Dette kunne eksempelvis være det områdekontor, som en afdeling af hjemmesygeplejen kører ud fra.
Foregår der udkørende virksomhed fra et fast behandlingssted, hvor der udføres patientbehandling, så vil den udkørende virksomhed typisk være omfattet af det faste
behandlingssteds registrering. Har den udkørende virksomhed samme daglige faglige
ledelse som behandlingsstedet, der køres ud fra, vil der være tale om ét behandlingssted. Har den udkørende virksomhed derimod sin egen faglige daglige ledelse, er der
tale om to behandlingssteder.
Eksempel:
En kommune har en sygeplejeklinik, hvortil borgere kan komme og få behandling.
Har borgeren ikke mulighed for at møde op, kan denne få besøg i sit hjem. Sygeplejeklinikkens personale kører ud til borgeren i dennes hjem. Det udkørende personale
har samme daglige faglige ledelse som personalet på sygeplejeklinikken. Der er her
tale om ét behandlingssted
Eksempel:
En kommune har fordelt sin hjemmesygepleje, der hver har egen daglig faglig ledelse,
og som kører ud fra tre forskellige adresser i kommunen. Der er her tale om tre selvstændige registreringspligtige behandlingssteder
Figur 2: udkørende virksomhed
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2.4) Døgnbemandede tilbud til enkeltpersoner
Patienters private hjem anses som udgangspunkt ikke som behandlingssteder. Udfører eksempelvis hjemmesygeplejen eller sundhedsplejen behandling af en borger i
dennes private hjem, skal dette private hjem ikke særskilt registreres, da det ikke anses som et selvstændigt behandlingssted.
Er en patients private hjem dog undtagelsesvist indrettet som et fast bemandet behandlingssted, skal hjemmet registreres som et behandlingssted. Det kan eksempelvis være en kommunes døgnbemandede faste sundhedsfaglige behandling af en borger.
Eksempel:
En kommune har en borger boende i sin egen lejlighed, hvor der er døgnbemanding,
og hvor personalet udfører sundhedsfaglig behandling i form af medicinhåndtering
og pleje.
I dette tilfælde skal lejligheden registreres som et behandlingssted.

Specifikke typer af behandlingssteder
Der kan opstå spørgsmål om, hvilke typer af behandlingssteder, der skal registreres. I
nedenstående redegøres for nogle typer af registreringspligtige og ikke registreringspligtige behandlingstilbud. Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende.
1. Sociale tilbud
Sociale tilbud skal registreres som behandlingssted, når der som en integreret del af tilbuddet udføres sundhedsfaglig behandling.
Hvis personalet på et socialt tilbud håndterer beboernes medicin efter lægelig delegation, er der tale om behandling, uanset om personalet ikke har
sundhedsfaglig uddannelse, men for eksempel er socialpædagoger.
Sundhedsfaglig behandling tæller også sociale tilbud, hvor læger er ansvarlige for beboeres psykiatriske behandling eller misbrugsbehandling, eller hvor
sygeplejersker håndterer beboernes medicin.
Hvis et socialt tilbud som en integreret del af tilbuddet tilbyder lægelig eller
tandlægelig behandling, så vil tilbuddet skulle registreres i registreringskategori 2 eller 3.
2. Sundhedsplejersken
Som led i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, skal alle steder, hvor der udføres behandling, registreres som behandlingssteder. Det betyder bl.a., at den kommunale sundhedspleje skal registreres.
Når kommunalt ansatte sundhedsplejersker kører ud og udfører sundhedspleje i relation til småbørn i private hjem, er der som udgangspunkt tale om
udkørende virksomhed fra Kommunens sundhedspleje. I sådanne tilfælde
kan sundhedsplejersken medbringe sit udstyr. Det er i disse tilfælde alene
kommunens sundhedspleje, der skal registreres som behandlingssted.
Det samme gælder, når disse sundhedsplejersker kører ud og udfører sundhedspleje på skoler, biblioteker etc., hvor sundhedsplejen ikke har en egen
lokalitet dér, som fungerer som et fast behandlingssted. Sundhedsplejen kan
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typisk foregå fra et lokale, der normalt også bliver benyttet til mange andre
formål, f.eks. undervisning
Har kommunen derimod en fast lokalitet til sundhedsplejen på en skole, indrettet med eksempelvis udstyr til undersøgelse af børn, f.eks. briks, vægt, høreprøveudstyr, synstavler m.v., så er der tale om en fast lokalitet, der skal registreres.
Det er principielt uden betydning for registreringspligten, om sundhedsplejersken er på en skole én dag om måneden, én dag om ugen eller hver dag.
Det afgørende er, hvordan tilbuddet er indrettet, jf. ovenstående.
3. Ergo- og fysioterapeuter på skoler, i børnehaver etc.
Steder, hvor fysio- og ergoterapeuter har en fast lokalitet til behandling af
børn, er også omfattet af ordningen, og dette sted skal registreres som behandlingssted. Hvis fysio- og ergoterapeuter kører ud fra et registreret behandlingssted til eksempelvis skoler og børnehaver etc., er den udkørende
virksomhed som udgangspunkt omfattet af behandlingsstedets registrering.
Der kan eksempelvis være tale om specialpædagogiske tilbud til børn med
funktionsnedsættelser, hvor der er ansat autoriseret sundhedspersonale, der
behandler børnene.
4. Sundhedscentre
Kommunale sundhedscentre skal registreres, hvis der udføres sundhedsfaglig
behandling. Med behandling menes undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Der skal være tale
om et behandler-patientforhold. Generel undervisning i f.eks. rygestop og
sund levevis anses ikke som behandling.
Sundhedscentrenes tilbud skal registreres efter samme regler, som andre
behandlingssteder, dvs. for hver afdeling/tilbud med egen daglige faglige ledelse, jf. afsnit om tvivlsspørgsmål.
5. Kommunale tilbud, hvor sundhedspersoner giver generel sundhedsfaglig
vejledning
Hvis en kommune har tilbud, hvor der rådgives generelt om sundhedsfaglig
behandling, dvs. ikke i forhold til den enkelte patient/borger, så vil tilbuddet
ikke være omfattet af registreringspligten.
Det kunne fx være undervisning/foredrag om kost og motion, madlavning eller lignende, hvor der ikke udføres behandling ift. den enkelte borger/patient
og hvor der ikke er et behandler- patientforhold mellem en sundhedsperson
og en borger.
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Registrering af behandlingssteder
Et behandlingssted registreres ved at udfylde en elektronisk registreringsformular på
styrelsens hjemmeside. Hvert behandlingssted skal registreres selvstændigt og der
skal derfor udfyldes én registreringsformular pr. behandlingssted.
En kommune kan selv vælge, om den vil lægge opgaven med registrering af behandlingssteder ud til hvert enkelt tilbud eller om registreringerne foretages centralt. Dog
skal de(n), der skal registrere et behandlingssted kunne logge ind med en NemID
medarbejdersignatur fra kommunen, hvorfor denne skal være tilgængelig for registratoren.
P-nummer ved registrering
Når et behandlingssted registreres, kan der vælges et P-nummer for behandlingsstedet.
Hvis der i kommunens registrering af P-numre findes et hierarkisk forhold mellem Pnummer for et behandlingssted, så skal dette P-nummer vælges ved registrering. Hører behandlingsstedet ikke logisk under et P-nummer, så kan der vælges ”Anden enhed”.
Eksempler, hvor P-nummer kan anvendes ved registrering:
Kommmune B
CVR-nr: 654321

Tandplejen på Østre skole

Tandplejen på Vestre skole

Tandplejen på Nørre skole

P-nummer 44444444

P-nummer: 55555555

P-nummer: 66666666

Kommmune B
CVR-nr: 654321

Hjemmesygeplejen kommune B

Tandplejen på Vestre skole

P-nummer 44444444

P-nummer: 55555555

Hjemmesygeplejen
Område Øst

Hjemmesygeplejen
Område Vest

Her kan hjemmesygeplejen i område øst og vest registreres under P-nummeret tilhørende Hjemmesygeplejen, da denne hører logisk herunder. På samme måde kan
tandlægerne på Østre skole registreres på det P-nummer, de er registreret under i
CVR-registret.
Derimod skal der vælges ”Anden enhed”, hvis der er et behandlingssted, der ikke er
registreret med et P-nummer og som ikke hører under en enhed med P-nummer.
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Registreringskategori
Behandlingssteder omfattet af registreringspligten er i forhold til registrering og fastsættelse af gebyrer inddelt i følgende kategorier:

Kategori
1
2
3

4

5

Behandlingssteder omfattet af kategorien
Private, regionale og statslige sygehusenheder med og uden
sengepladser
Behandlingssteder med flere læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til mere end én fuldtidsstilling
Behandlingssteder med én læge eller én tandlæge eller flere læger eller tandlæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling eller tandbehandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling, samt kiropraktorklinikker, vaccinationsklinikker, lægevagtordninger og præhospitale enheder
Behandlingssteder hvor flere sundhedspersoner (ikke læger/tandlæger/kiropraktorer) udøver behandling, samt plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre for misbrugsbehandling
Behandlingssteder, hvor én sundhedsperson (Ikke læge/tandlæge/kiropraktor) udøver behandling

Gebyr for 2017
10.847 kr.
7.234 kr.
3.975 kr.

2.238 kr.

1.917 kr.

Registreringskategorierne er opbygget trinvist. Det indebærer, at et behandlingssted, der f.eks. opfylder kriterierne i kategori 2, vil skulle registreres i denne kategori, uanset om behandlingsstedstypen er nævnt i kategori 3 eller 4.
Er der på en lægepraksis eksempelvis flere læger, der tilsammen arbejder svarende til mere end én fuldtidsstilling, og som har ansat en sygeplejerske, så skal behandlingsstedet registreres i kategori 2.

Tilsyn på behandlingssteder
Hvert behandlingssted kan i styrelsens risikobaserede tilsyn blive udtaget til tilsyn.
Hvis et kommunalt behandlingssted udtages til tilsyn, vil der blive udarbejdet en
selvstændig tilsynsrapport for hvert behandlingssted. Dette gælder også, hvis der
på samme adresse er flere behandlingssteder jf. ovenfor.

10

